
JÁNOS VITÉZ MESEFESZTIVÁL, RÁCKEVE 2018. 06.03. 
 

„Tüzesen süt le a nyári nap sugára 
   Az ég tetejéről a juhászbojtárra. 

Fölösleges dolog sütnie oly nagyon, 
A juhásznak úgyis nagy melege vagyon.” 

 

 

A jelentkezési lapokat 2018. május 18. 16:00 óráig várjuk az Ács Károly Művelődési 
Központban (2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 51.) Személyesen a leadás hétköznapokon 8:00 
– 16:00 között lehetséges. 
Ha további kérdésük van, e-mailben az akmkrackeve@gmail.com címen érdeklődhetnek. 
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A ráckevei Ács Károly Művelődési Központ 

a János Vitéz Mesefesztiválhoz kapcsolódóan 

2018. június 3-án 

VERBUNKVERSENYT 
hirdet. 

 

Jelentkezni 3 korosztályban lehetséges: 

1. Felnőtt (18 év fölöttiek) 

2. Ifjúsági (14-18 év) 

3. Gyermek (10-14 év) 

 

A felnőtt kategóriában kötelező huszárverbunkot bemutatni, 1,5-2 percben, 

valamint egy szabadon választott verbunk improvizációt kell előadni max. 2 perc 

időtartamban, bármely tájegységről. A huszárverbunkot lehetőleg huszárjelmezben 

kérjük bemutatni, amelyhez az alábbi zenét biztosítjuk a Bara Zenekartól:  

 

  Kodály: Székely fonó – A jó lovas katonának. 

 

Ezt a zenét az Ács Károly Művelődési Központ facebook oldalán megtaláljátok, 

illetve e-mailben elküldjük.  

 

A választott verbunk zenéjét kérjük e-mailben elküldeni részünkre az 

akmkrackeve@gmail.com címre.  

A verseny kísérő zenekara a Bara Zenekar lesz, a táncosokat kéttagú szakmai 

zsűri értékeli. 

 

Ifjúsági és gyermek korosztályban nincs kötelezően bemutatandó elem, tehát csak 

egy szabadon választott verbunkkal kell készülni.  

Jelentkezni a mellékelt adatlap kitöltésével és visszaküldésével lehet 2018. május 

18. péntek 16 óráig.  

 

Várunk Benneteket! 
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JELENTKEZÉSI LAP  
 

VERBUNKVERSENYRE 
 
Jelentkező neve, 
életkora: 
 

 

Lakcím: 
 

 

Telefon: 
 

 

E-mail:  
 

 

Kategória (kérjük 
jelölni) 

     □             □             □ 
Gyermek        Ifjúsági        Felnőtt 

Választott elem: 
 

 

Felnőtt kategória 
esetén kötelező elem 

Kodály: Székely fonó – A jó lovas 
katonának 

Gyermek/Ifjúsági 
kategória esetén 
felkészítő tanár neve: 

 

Felkészítő tanár 
elérhetősége: 
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Pár szó a János Vitéz legendáról 
 
Városunkban él egy legenda, miszerint Petőfi Sándor János Vitéz című 
elbeszélő költeménye hősét egy ráckevei születésű árvagyerekből lett 
huszárkapitányról, Horváth Nepomuki Jánosról mintázta. Ráckeve célul 
tűzte ki e szép legenda ápolását, ennek első lépéseként János Vitéz 
díszkutat emelt a város főterén, mely dombormű márvány oszlopán 
végigkísérhetjük Kukorica Jancsi történetét.  
 
Hagyományteremtő szándékkal május utolsó - június első napjaiban 
minden évben nagyszabású programsorozatot rendezünk. A János Vitéz 

Mesefesztivál célja a hagyományápolás, a programok többsége János 
Vitéz történethez kapcsolódik. Emellett csapatversenyekkel, mesemondó 
és képzőművészeti versennyel, ingyenes kézműves foglalkozással, 
gólyalábasokkal, bábszínházzal, gyermek előadásokkal, idén 
verbunkversennyel is várjuk a közönséget. 
 


